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FIRA AVÍCOLA RAÇA PRAT
Descobreix la gran festa d’homenat-
ge a un producte únic! El Pota Blava 
és el protagonista d’una fira que 
reuneix en un mateix recinte gastro-
nomia, Mostra d’Entitats, Mostra 
Comercial, activitats de l’Economia 
Social i molt més.

CARXOFADA DEL PRAT
Cada abril ens porta un cita ineludi-
ble per als amants de la Carxofa Prat 
a la brasa. Uneix-te a la festa en què 
es troben música, ball, activitats 
infantils, venda de productes frescos, 
d’horticultura i d’artesania i el dinar
popular més mític de la ciutat. 

RUTA DE PINTXOS SANT POLLÍN
Després dels singulars 'encierros' 
del Pota Blava de la Colla de Diables 
del Prat, recupera forces amb els 
pintxos fets per a l'ocasió amb
producte local. 

ESCARXOFA & JAZZ
Carxofa Prat, arròs i jazz formen un 
trio ja consolidat. Vine a descobrir-ho 
i voldràs sumar-te al club d'adeptes a 
aquest maridatge! 

MERCAT DE PAGÈS
Més fresc, més Km 0 i més directe! 
Compra als pagesos i pageses el 
producte del Parc Agrari del Baix 
Llobregat acabat de collir i estalvia’t 
intermediaris. 

QUINTO TAPA POTA BLAVA
Originals, puristes, arriscades... 
Atreveix-te amb totes les parades 
d'aquesta deliciosa ruta gastronòmi-
ca que té el rei dels nostres corrals 
com a protagonista.

FIRA TAPA  CARXOFA PRAT
El comiat festiu d’un mes llarg 
dedicat a la Carxofa Prat és el Fira 
Tapa. Deixa’t sorprendre per 
aquesta inigualable mostra de tapes 
elaborades pels xefs que millor 
coneixen l’hortalissa més estimada.  

MARÇ GASTRONÒMIC
Tindràs tantes suculentes possibili-
tats que no sabràs per on començar. 
Gaudeix dels menús especials amb 
Carxofa Prat i Pota Blava que 
ofereixen un munt d'establiments. 

DEL 7 DE MARÇ AL 14 D’ABRIL  

CUINA INQUIETA AMB

TOTS ELS DISSABTES13, 14 i 15 DE DESEMBREDEL 10 AL 27 D’OCTUBRE11, 12, 13 i 14 DE JULIOL

7 D’ABRIL 14 D’ABRIL 3, 4 i 5 DE MAIG


